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• Arbetsmarknadens förändring drivs 
av digitalisering, elektrifiering och 
klimatfrågan

• Förändringstakten accelererade 
under pandemin

• Behovet av livslångt lärande ökar 
och därmed behovet av tätt 
samarbete mellan näringsliv och 
utbildningsväsende

Omvärldsfaktorer



Rekryteringsförsök i Skaraborg senaste 6 månaderna

7 av 10 försökte rekrytera Tre av tio rekryteringsförsök misslyckades helt

72

28 7 av 10 företag som har försökt 
rekrytera i Skaraborg har upplevt 
det som mycket eller ganska svårt
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Eftersökta utbildningsnivåer
Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla?
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Bas: De som försökt rekrytera senaste 6 månaderna

Forskarutbildning

Högskola/universitet

Yrkeshögskola/
eftergymnasial yrkesutbildning

Gymnasieskola, 
högskoleförberedande

Gymnasieskola,  
yrkesprogram

Inga särskilda krav



9%

1%

7%

22%

24%

28%

40%

59%

53%

70%

7%

4%

14%

14%

24%

24%

43%

53%

52%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Riket Skaraborg

2022-11-28 14

Orsaker till rekryteringssvårigheter
Vad anser du är de viktigaste orsakerna till att det har varit svårt för ditt företag/arbetsplats att få tag i de medarbetare ni haft behov av? 

Bas: De som har haft svårt att rekrytera

Brist på personer med 
rätt yrkeserfarenhet

Brist på personer med 
rätt attityd/engagemang

Brist på personer 
med rätt utbildning 

Brist på personer 
med arbetslivserfarenhet

Bristande 
kunskaper i svenska

För höga lönekrav

Geografiska läget

A-kassans ersättningsnivå 
minskar intresset att ta jobb

Svartjobb, som minskar 
intresset att ta vitt jobb

Annat





65

13

19

3

Fördelning på yrkesroller

Produktion Kvalitet och testning
Underhåll Arbetsledning

62
17

8

13

Fördelning på utbildningsnivå

Gymnasium Gymnasium/yrkeshögskola
Yrkeshögskola/högskola Högskola
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• Ungdomar i gymnasieåldern

• Studenter med examen eller på 
väg mot högskoleexamen

• Befintliga anställda i industrin

• Arbetssökande

4 målgrupper
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• Lägre utbildningsnivå än rikssnittet

• Låg arbetslöshet

• Regionens attraktivitet

Tydliga utmaningar för Skaraborg
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Tillväxthjulet

Attraktiv stad/kommun

Ökad inflyttning, 
ökad tillgång till kompetens 

och ökade investeringar
Nya och växande företag

Bättre arbetsmarknad

Ökade skatteintäkter
Mer välmående kommun
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• God samverkanskultur mellan 
kommuner och med såväl 
näringslivet som 
utbildningsväsendet

• Goda möjligheter att konkurrera 
med livskvalitet

• Bristande infrastruktur

• Demografi och flyttnetto

• Med låg arbetslöshet kan det 
uppstå ”kompetenskannibalism”

Branschens attraktivitet



Tack! 




